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PROCES VERBAL 

 

Intocmit azi 08.04.2021 cu ocazia şedinţei CEAC UCV,  

On-line Zoom, ora 10.00 

Ordinea de zi: 

1. Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, 

”Informatică”, organizat în cadrul Facultăţii de Științe, Departamentul de informatică,  în 

vederea evaluării periodice, de către ARACIS. 

2. Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, 

”Matematică”, organizat în cadrul Facultăţii de Științe, Departamentul de matematică,  în 

vederea evaluării periodice, de către ARACIS. 

3.  Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, 

”Matematică informatică”, organizat în cadrul Facultăţii de Științe, Departamentul de 

matematică,  în vederea evaluării periodice, de către ARACIS. 

4. Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, ”Fizică 

medicală”, organizat în cadrul Facultăţii de Științe, Departamentul de fizică,  în vederea 

evaluării periodice, de către ARACIS. 

5. Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, ”Limba și 

literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză,engleză) (la Drobeta-Turnu 

Severin)”, organizat în cadrul Facultăţii de Litere, Departamentul de limba și literatura 

română,  în vederea evaluării periodice, de către ARACIS. 

6. Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, ”Drept”, 

organizat în cadrul Facultăţii de Drept, Departamentul de drept privat,  în vederea evaluării 

periodice, de către ARACIS. 

7. Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, 

”Kinetoterapie și motricitate specială”, organizat în cadrul Facultăţii de Educație Fizică și 

Sport, Deprtament de Kinetoterapie și Medicină Sportivă,  în vederea evaluării periodice, de 

către ARACIS. 
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8. Analiza documentației  programului de studii de licență, învățământ cu frecvență, 

”Kinetoterapie și motricitate specială”, organizat în cadrul Facultăţii de Educație Fizică și 

Sport, Deprtament de Kinetoterapie și Medicină Sportivă,  în vederea evaluării periodice, de 

către ARACIS. 

Cerințe și recomandări: 

a) Au fost trimise recomandări către facultăți sub formă de check-list, care au cuprins 

completări de anexe și restructurări ale rapoartelor. 

b) Rapoartele vor fi corectate și completate pana la data de 24.04.2021. 

Membri CEAC-UCV: 

Președinte: Conf. univ. dr. Gabriela-Eugenia Iacobescu 
 

Membri: 

Reprezentanți ai 

corpului profesoral 

Conf. univ. dr. Daniela Dănciulescu 
 

Conf. univ. dr. Anca Marilena Mehedințu 
 

Reprezentant  sindicat Conf. univ. dr. Boteanu Niculae 
 

 

Reprezentant 

organizații studențești 
Stud. Radu Antohi 

 

 

Reprezentant mediul 

de afaceri 
Ing. Fănel Iacobescu 

 

 

 

 


